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La Generalitat escull El Pla i Forès per 

l'abocaD1ent de residus industrials 
El Pla de Sta. Maria/Forès .• La 

Conselleria d'Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya ha elabo
rat un Pla de Residus lndustrialsque 
afecta, de manera directa, les loca
litats del Pla de Santa Maria, a la 
comarca de l'Alt Camp, i el petit 
poble de Forès, a la Conca de Bar
berà. 

Segons aquest pla del govern 
català, que rep el nom de Pla Direc
tor per a la Gestió dels Residus 
Industrials a Catalunya, al Pla de 
Sta. Maria s'hi ubicaria una planta 
incineradora de residus industrials, 
rúnica que es contempla en el pro
jecte, i a Forès un abocador de resi
dus industrials, dels quatre que 
preveu el Pla. 

La resta d'instal.lacions previs• 
tes per la Generalitat per tal de trac
tar un total de més dºun milió de 
tones de residus seran dues plantes 
de tractament flslco-qulmic Marto
rell i a la Conca del Tordera. 

Segons Magl Ferré, alcalde del 
Pla de Sta. Maria, la Generalitat de 
Catalunya li va comunicar la seva 
intenció dºubicar en aquesta locali
tat la incineradora, el passat dimarts 
dia 9 de gener, durant una entrevista 
amb el consellar dºObres Públiques, 
Joaquim Molins, reunió en la qual 
també hi eren presents el director 
general del Medi Ambient, Jacint 
Mateu, i Josep Vilanova., president 
del Consell Comarcal. que també 
havia estat convidat pel conseller. 

Reunió amb el Conseller 

Ferré indicava al setmanari EL 
PA n que en un principi la reunió 
amb el conseller s'havia convocat 
per al passat mes de novembre, 
"sense que se·m digués de què 
tractava l'entrevista. Posterior
ment aquesta entrevista va ser 
ajornada J es va fer el passat 
dimarts, sense que en cap mo• 
ment la Generalitat ens Informés 
sobre el Pla de Residus Indus
trials.". Amb tot, l'alcalde del Pla 
indicava que ja tenia sospites sobre 
el tema, "que havia conegut per 
altres vies l, a més, va coincidir 
que en els mateixos dies a la loca
litat algú estava realitzant una 
enquesta entre els vl latants sc>
bre el tema dels residus." 

El passat dimarts, dia 9, va tenir 
lloc l'entrevista: "en un principi 
s'havia convocat per a les 11 del 
mati, però finalment es va cele• 
brar a un quart d'una ja que altres 
entrevistes prèvies amb presl• 
dents d'altres consells comar• 
cals i diferents batlles s'havien 
allargat. En aquells moments jo 
estava nerviós J preocupat per• 
què m'imaginava el tema qua 
s'anava a tractar." 

En el transcurs de l'en1revisla, 
els responsables de Ja Genera.lítat 
van explicar al ballle i al president 
del Consell en què consistia el Pla 
de Residus Industrials, i els van 
indicar que s'inslal.laria una planta 
incineradora al Pla de Sta. Maria: 
"el consellar Molins l el director 
general del Medi Ambient ens van 
explicar el projecte I ens van Indi• 
car que aquest l'aprovaria el 
Consell Execullu de la Generali• 
tal el pròxim dia 22 de gener, 
sense que nosaltres hl pogués
sim fer res." La intenció de la 

El municipi del Pla de Santa Maria ha estat escollir per ubicar-hi una planta incineradora de 
residus industrials 

Generalitat de Catalunya és que, el 
pròxim dia 22 de gener, el Pla de 
Residus Industrials sigui aprovat 
per la Junta de Residus de la Gene
ralitat, i que, posteriorment, i de 
manAra immediata. sjgui ratificat pel 
Consell Executiu. 

Magf Ferré indicava que en 
aquesta entrevi;sta, •·vaig mostrar 
la meva més rotunda negativa a la 
inslal.lació d'una planta d'aques-
tes caracterlsliques a la vila. La 
Generalitat de Catalunya va ac• 
tuar moll  malament davant 
aquest tema Ja que en cap mo
ment no vam ser consultats ni 
se'ns va donar cap tipus d'infor
mació prèvia sobre les Intencions 
del govem català." Amb el Pla de 
la Generalitat, segons Mag! Ferré, 
"el Pla de Sta. Maria passaria de 
ser el primer poble cultural de 
Catalunya, amb el Parc ldenllra• 
ma, a ser el poble de la porque
ria." 

Precisament aquest és un dels 
punts més conflicl !us de la construc• 
ció dºuna lncineradora de residus al 
Pla. localitat on es prevista l'edttica
ció dºun gran parc cultural, 
l'ldentirama: "aquesl lema li vaig 
exposar al conselklir l aquest em 
va Indicar que des de la Conselle• 
ria d ºObres Públiques s'havien 
fet motlos gestilons perquè es 
pogués constru,1r ldenllra.ma, l 
que els dos projectes, el parc l la 
planta inclneradora, eren del tot 
compatibles."' 

Repercussions 

Sobre les repercussions que 
tindria sobre la construcció del Parc 
Jden1irama la qüestió de la incinera
dora, Magl Ferré manifeslava a 
aquest setmanari que ja s·havia 
posat en contacte amb els respon
sables d'ldentír,ama: "aquests 
m'han dit que ja estaven assa• 

benlals del tema del Pla de Resi• 
dus, però no s'han manifestat 
sobre les repercussions de la 
instal.lacl6 del parc al Pla de Sta. 
Maria." "De tola manera -alegla el 
batlle• des cie la meva posició 
municipal preferiria perdre els 
dos projectes per a la vila que no 
pas permetre la lnstal.lació de la 
incineradora." 

Sob,e el fet de que la incinera
doraprojectada fos més innòcua del 
que sembla en un principi, Mag! 
Ferré afirmava que el secretisme 
amb què s'ha portat el tema des de 
la Generalnat, "deixa entreveure 
que aquesta planta d'Incineració 
no serà gens beneficiosa. A més, 
al aquest fos el cas, l a causa de 
l'Important Inversió que compor• 
ta, els municipis se la dlsputa
rMtn." 

En el transcurs l'entrevista que 
l'alcalde del Pla i el president del 
Consell Comarcal van mantenir 

Les primeres reaccions 
La noticia de la ubicació al 

Pla de Santa Maria d'una planta 
incineradora de residus indus
trials ha desperta! ja les primeres 
reaccions, La Coordinadora Anti
lndústries Altament Contami
nants de l'Alt Camp i la Conca del 
Gaià, creada arran de la polèmica 
sorgida l'any t 989 per la creació 
d'un pollgon industrial a les loca• 
litals de Bràlím i Alió, ha indicat a 
aquest setmanari que l'eliminació 
de residus industrials mnjançant 
incineradores és un procés que 
s'està desestimant a la resta de 
països, a causa d'una substància, 
la dioxina, que es despren durant 
el procés d'incineració i que 
és considerada cancerigena i 
causant de maHormaclons en els 
fetus de les dones embarassades 
que s'hi veuen exposades. 

La intenció de la Coordinado
ra és la de demanar una entrevis
ta amb 1·a1calde del Pla de Santa 
Maria per tal de discutir el tema. 

Per la seva part, el Consell 
Comarcal de l'Alt Camp va convo• 
car. ahir a la tarda, una reunió del 
consell de presidència amb l'únic 
punt de l'ordre del dia de la incine-

radora del Pla de Sta. Maria. 
En la roda informalivaposterior, 

en la qual, a més de Josep Vilanova, 
president del Consell, hi eren pre
sents el vallenc Paül Gonzalez, di• 
putal al Parlament de Catalunya per 
la circumscripció de Tarragona per 
Convergència i Unió, i Josep M. 
Porta s, regidor convergent de l' A
juntament del Pla. 

Josep Vilanova manifestava 
que la informació de què disposava 
el Consell no era suficient com per 
poder adoptar una decisió al res
pecte, Iol i que indicava que la noti
cia de la ubicació de la planta incine
radora al Pla "ens ha causal sor
presa J constern:acló." En aquest 
sentit, man�estava que els alarm¡i
va la manca d'informació sobre el 
lema de què disposaven. 

La posició de l Consell Comar• 
cal vindrà donada, segons Josep 
Vilanova, "de la Informació que 
ens facllltl el director general del 
Medi Ambient l el de Residus de la 
Generalitat." La reunió entre el 
Consell l aquests responsables del 
Pla de Residus de la Generalilal es 
produirà avui divendres, a partir de 
les sis de la tarda. a la seu del 

Consell. 
De tota manera, Josep Vila• 

nova, indicava: "l'actuació del 
Consell serà contundent en cas 
que Ja lnclneradora tingui una 
Incidència negativa per la a ço. 
marca", sense que volgués con• 
cretar en què consistiria aquesta 
actuació contundent. 

Quant a: possibles contra• 
prestacions per la ubicació de la 
incineradola, de Vilanova desta• 
cava que, "segons la Incidència 
que tingui aquesta lnstal.lacló, 
no Interessen ni contraparti
des, tot l que si la lnclneradora 
és dins els Hmtts tolerables si 
que es pot parlar de contrapar
tides." 

Per la seva part, Paül Gonzà• 
lez man�estava: "hem de ser 
caulelosos l el que ens toca és 
vlgllar què ens posen al Pla. De 
tota manera, no hem de crear 
una alarma excessiva. El mateix 
conseller Molins va Indicar que 
hl ha empreses al . polfgon in• 
dustrlal de Valls que contami
nen més que aquesta lnclnera
dora." 

amb el conseller Molins, el director 
general del Madi Ambient, Jacint 
Mateu, va oferir la possibilitat als 
dos afectats per la incineradora de 
visitar altres plantes d'iguals carac• 
terlstiques que es troben ja en fun
cionament en d'altres pa"isos. 

Per Magf Ferré, l'actuació de la 
Generalitat ha estat "una burla cap 
a l'Ajuntament del Pla l cap al 
Consell Comarcal de l'Alt Camp, 
q u e  tampoc en tenia 
coneixement.• L'alcalde, que en 
lot momenl ha mostral la seva quei
xa per la manca d'informació per 
part de la Generalitat, man�estava 
que no sabia si la implantació de la 
iocineradora implicava contrapres.• 
tacions per a la Vila, "però en cas 
que sigui alxl la meva postura 
continuarà sent contrària. És 
absolutament Innegociable la 
Jnstal.lacló de la lnclneradora a 
canvi de contraprestacions 
econòmiques o d'altres tipus. SI 
som responsables, a la comarca 
no hem de voler res d'aquestes 
caracterlstlques, a cap preu" 

La primera reacció de l'alcalde 
del Pla després de l'entrevista amb 
el conseller Joaquim Molins fou la 
d'informar els regidors de l'Ajunta
ment planenc i. posteriorment, con
vocar una reunió amb els represen
tants de les dfferents enlltats de la 
vila par donar-los a conèixer el 
1ema, ··amb l'escassa informació 
de què disposem.'' Ara, Ja intenció 
de Magí Ferré és la de convocar una 
reunió general de tols els vilatans. 

Una de les funcions primordials 
del projecte de la Generalitat és la 
d'evitar els abocaments incontrolats 
que actualment es produeixen a tot 
Catalunya de residus industrials. En 
aquest sentit, el Pla Director de la 
Gestió de Residus índica que a la 
comarca de l'Alt Camp, en l'actuali• 
tat, hi ha 50.000 metres quadrats 
d'abocadors incontrolals, amb un 
volum d'abocaments de 89.700 
metres cúbics. 

Segons les dades de què 
disposa EL PATI, facílilades pel 
maleïx alcalde del Pla de Santa 
Maria, la planta incineradora tindrà 
un cost de realització de 6.000 ml• 
!ions de pessetes i el volum de lrac• 
lament de residus serà de 60.000
lones anuals, el que representa 
unes 200 tones diàries de tracta•
ment en la futura incineradora del
Pla. D'aquest volum de residus,
segons manifestà Joaquim Molins a
l'alcalde planenc, el 70%correspon
drà a residus provinents de les
comarques barcelonines.

Abocador a Forts 

Pelquefaa la instal.lacíóal petit 
poble de Forès, a la Conca de Bar
berà, d'un abocador de residus in
dustrials, rincertesa l la manca de 
noticies es total. El selmanari EL 
PATI s'ha posat en contacte amb el 
president del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà, Antoni LLort, 
el que! ha manijestat que no tenia 
cap notfficació sobre el tema. D'altra 
banda, Josep M. Llorach, alcalde de 
Forès, poble de 65 habitants, mani
festava que havia rebut una convo
catòria de la Conselleria dºObres 
Públiques, "sense que m'hagin 
concretat encara el motiu ni el dia 
que s'ha de celebrar l'entrevista 
amb el conseller." 


